
КО ЈЕ КРИВ 
 

         
          
         Лопта се откотрљала на улицу. Дечак је потрчао за њом. Зашкрипаше кочнице. 
Аутомобил није могао да стане. Повредио је дечака. 
        - Страшно! 
        - Возач је крив! – повикаше неки људи на улици. 
        - Дечак је сам крив! – рекоше други. 
 
        Зокружи слово испред тачног одговора. 
 
        Шта мислиш које крив? 

        а) дечак  

        б) лопта 

        в) возач 

КОД ЧИЧИНЕ КУЋЕ 

 

                                                       Из дворишта чујем глас, 

                                                       лаје Жућо, љути ____ ____ ____. 

                                                       Тај ти не зна шта је пост, 

                                                        глође увек неку ____ ____ ____ ____. 

                                                                                                             Бранко Ћопић 

       Додај изостављене речи.  

       Ко се у песми зове Жућо? _______________________________________________  

       Заокружи слово испод сличице на којој је решење загонетке. 

                                            Крава каже му,му,му, 

                                                         ауто свира ту,ту,ту, 

                                                         питамо се сад, сад, сад: 

                                                         Ко нам каже ав, ав, ав? 

                                                                                                             Милош Стефановић 

 

 

 

                              a                                          б                                         в 

 



 
                               Прочитај причу.  

         Обоји  кишобране оним бојама како је то описано у причи. 
 

ВЕСЕЛА КИША 
 

         У недељу је падала киша. У понедељак је падала киша. И у уторак је падала киша. 
Улице су биле микре. 
         Из школе су истрчала деца са црвеним, плавим, жутим и зеленим кишобранима.  
- Погледај, мама! – повика дечак крај прозора. – Ала је данас нека весела киша! 
         Брзо обује ципеле и појури за децом и неком девојчицом која је имала кишобран 
љубичасте боје. 
                                                                                                                            Ела Пероци 
                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
                            Заокружи предмет који носимо кад пада киша. 
          
   
           

 
 
 

 



 
ЧИТАЧИ 

 
 

         Књига је код Славке била чиста – од уредности сваки лист јој блиста. 
         Код Бранка – нестала су јој два листа. 
         А кад је књигу прочитао Вања, за петнаест страна била је тања. 
         Књига је била још код Станка, Нене и Јовице. На крају, од ње су остале само – 
корице! 
                                                                                                                      Никола Вујчић 
 
         Одговори кратко! 

         Колико је било читача књиге? ____________________________ 

         Заокружи слово испред тачног одговора. 

         Ко су читачи? 

         а) они који продају књиге 

         б) они који читају књиге 

         в) они који позајмљују другима књиге 

         г) они који све знају 

 

         Подвуци речи које најбоље показују каква је била Славка. 

                         неуредна     вредна     уредна     прљава     себична  

 

ЉУТИТО МЕЧЕ 

                                                    Месец обукао чизмице жуте,     
                                                    облаци обукли плаве капуте 
                                                    па целе ноћи небом језде. 
                                                    А једно мече већ треће вече 
                                                    неће да спава. Гледа у звезде. 
                                                                                                          Бранислав Црнчевић 
 
   
   Подвуци тачан одговор! 

   Ово је одломак из:    басне 

                                       песме  

                                       бајке      

    

           



                                                    
КО ЈЕ НАЈСТАРИЈИ 

                        
                            Једна мајка има четири сина. Тун Тун има три старија брата. Жун Жун 
има три млађа брата. Мин Мин има једног старијег и старијег и двојицу млађе браће. А 
Пин Пин има двојицу старијих и једног млађег брата. 
                                                                                                                   Кинеска загонетка 

 
Одговори кратко!          

                  Како се зове најстарији брат? _____________________________________ 

                  Како се зову други, трећи и најмлађи брат? 

  ________________________, _______________________, _______________________   

 

 

ХЛЕБ 

         Много људи треба да се труди пре него што хлеб замирише и заруди. 
         Који људи? 
         Орач, сејач, жетелац, комбајнер, млинар, пекар, продавац. 
         Како се труде? 
         Ору, сеју, жању, врше, мељу, месе, пеку, продају. 

                                                                                                       Владимир Андрић 

 
         Препиши наслов приче. _______________________________________          

         Ко је писац ове приче? ________________________________________ 

         Шта ко ради? Повежи линијом. 
 
                                       орач                                      сеје 

                                       сејач                                     меље 

                                       жетелац                               меси 

                                       комбајнер                            продаје 

                                       млинар                                 жање 

                                       пекар                                    врше 

                                       продавац                              оре       

 

 

 



                                                         ДЕЧАК И ВЕВЕРИЦА 

 
                                                          „Гађала ме веверица 
                                                         С гране жиром посред лица!“ 
 
                                                         „Није на те љута била, 
                                                         него је жир испустила. 
                                                         Мислиш да јој није жао 
                                                         што је жир на земљу пао?“  

                                                                                                       Јованка Хрваћанин 

         Заокружи на слици жир. 
 
 
            
 
 
 
 
        
        Шта овде пише? 

ДЕ   ЧАКИ    ВЕВ    ЕРИ    ЦА 

                            ______________________________________________________ 
 
 

ФУДБАЛ 
 

         Играли смо фудбал на игралишту код школе. Црвени против плавих. Утакмица је 
била врло лепа. Голови су падали. 
         Црвени су победили плаве са четири према два. Ја сам био срећан. 

                                                                                                                             Ученик 

         Ко прича ову кратку причу? _____________________________________________ 

         У ком тиму је био дечак који је ово написао? _______________________________  

         Који тим је победио? ___________________________________________________ 

         Чему се дечак радовао? 

                             а) игрању 

                             б) утакмици 

                             в) победи 

          Уз ове речи напиши речи супротног значења: 

          срећан  __________________________       леп ____________________________ 



                               
         

 
                      Павле, Урош и Милан су добри другари. Они иду у исту школу, али не  
у исти разред. Павле има осам година, Урош има десет година, а Милан има седам 
година. 

 
         Заокружи слово испред тачног одговора.     

         Који дечак је најстарији? 

         а) Милан 

         б) Павле 

         в) Урош 

         Како се зове дечак који има осам година? 

         а) Урош  

         б) Павле 

         в) Милан     

         Како се зове најмлађи дечак? 

         а) Павле 

         б) Милан 

         в) Урош 

ЂАЧКА ТОРБА 
                                                               Торба првака 
                                                               није лак. 
                                                               Има у њој: 
                                                               књига,  
                                                               оловака, 
                                                               свезака... 
                                                               Ал` је лако носи 
                                                               њоме се поноси! 
                                                                                                      Зејћир Хасић 
 
       На слици су предмети који се налазе у ђачкој торби. Заокружи оне ствари које се 
       налазе у ђачкој торби из ове песме. 
  

 
 

 
 

 



 
                                     Погледај табелу. Шта можемо да сазнамо из овог текста? 
                                     Заокружи ДА или НЕ. 
 

ИМЕ ГОДИНЕ РАЗРЕД БРОЈ СЕСТАРА 
Миша 9 3 2 
Ана 7 1 0 
Тања 7 1 3 
Урош 8 2 1 

 
             а) Ана и Миша имају исто година.         ДА               НЕ 

             б) Урош иде у други разред                     ДА               НЕ 

             в) Тања има две сестре.                            ДА               НЕ 

             д) Миша иде у трећи разред.                   ДА               НЕ  
 

          
                   Погледај слику!   

 
                         
                       
 
  
 
 
 
 
 
     Три рибице су се сакриле и не виде се. Колико има укупно рибица у акваријуму? 

У акваријуму има __________ рибица. 
 

 

                    Миша сакупља кликере.    
 

понедељак уторак четвртак петак субота 
2 кликера 8 кликера 6 кликера 4 кликера 3 кликера 

 
      а) Који дан је сакупио највише кликера?  __________________________________ 

      б) Који дан је сакупио најмање? __________________________________________ 

      в) Колико је сакупио ове недеље? _________________________________________ 

 



 
                                                      Ја, дивља свиња, Брљанић Брља,  
                                                      јављам свима, да знате: 
                                                      никада досад ручала нисам 
                                                      на књизи ђака Мате. 
                                                      Откуда прича о томе кружи, 
                                                      ко ли ме тако свирепо тужи? 
 
         Ко је написао овај  оглас?  

         а) лисица 

         б) дивља свиња 

         в) ђак Мате 

 

 

 
                     Вера, Миша и Марко су брали цвеће.  
                     Погледај табелу и поред сваког детета нацртај онолико цветова колико  
                     је ко убрао.  
                                                                                                                                          

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ВЕРА                                                                                      МИША 
 
 
 

МАРКО 
 
 
 

 МАРКО ВЕРА МИША 
Црвени цветови 2 1 4 
Плави цветови 5 8 2 
УКУПНО ЦВЕТОВА 7 9 6 



 
                                    Дужност ватрогасца је да гаси пожаре. Међутим, од њега се често  
                                    тражи и да се борине и против других непогода, као што су олује  
                                    или поплаве... 

                                                                                                                           Дечје свезнање 

           Подвуци тачан одговор. 

           На који број телефона можеш да позовеш ватрогасце. 

                                      Разна обавештења     19812 

                                      Ватрогасци                     193 

                                      Тачно време                   195 

                                      Хитна помоћ                 194 

 
                         Ово је текст из књиге за децу Хиљаду зашто. Једна реченица не           
                          припада том тексту. Пронађи је и подвуци. 
 
                     Велики је број птица које се могу научити да изговоре понеку реч. Птице се 
           Селе сваке године чим престану лепи дани. Међутим, птице које могу да се  
           науче да изговоре дужу реченицу су папагај, врана и чавка. 

 

                           

 

 

 

                                 а                                        б                                    в 

 

НЕ МОЖЕ БЕЗ ПСА 

 
                      - Зашто плачеш, мали? 
                      - Изгубио сам пса!  
                      - Ништа не брини, пас ће сам доћи кући! 
                      - Знам да ће се пас вратити без мене, али ја не могу без њега да нађем кућу!   
          – објасни уолакани дечак.  
                                                                                                                            Шала 
          Подвуци! Овај текст је: прича 

                                                   бајка 

                                                   шала  

 



 
                                          Причу коју ћу ти сада испричати чуо сам од једног дечака који  
                                     се зове Топлица. 
                                     Топлица има маму Мару која му свакога дана прави сендвич за 
ужину. Сендвич је специјалитет, зове се "а ла Мара" и прави се на следећи начин:  
Узме се једна свежа кифла и у њу се, са једне стране, намаже мајонез, а са друге стране 
кечап. Затим се стави мало пршуте, качкаваља и пар колутова куваних јаја. Постоји и 
један тајни састојак који не могу да ти откријем, јер ће се мама Мара љутити. Могу само 
да ти кажем мама Марину загонетку, а ти пробај да је решиш: 
 

Могу бити црвена, зелена и жута. 
Могу бити слатка, а могу бити љута. 

Можеш ме пећи, можеш ме сећи, 
Онда се добије ајвар такорећи. 

                                                                                                            Милош Стефановић 

Заокружи решење загонетке. 
                
 

 
 
 
 

Подвуци састојке које мама ставља у сендвич. 
 
       мајонез            парадајз           јаја            пршуту         павлаку           качкаваљ 

                                                    јабуку             паприку 

 

 
НАЂЕНО 

                                                Лопту од крпе нашо сам. Позор! 
                                                Јуче ми њоме разбише прозор. 
                                                Весели стрелац нек ми се сврати, 
                                                да му је чика у реду врати. 
                                                Срђан Оклобџија, 
                                                бивши тобџија. 
                                                                                                       Бранко Ћопић 
 
    Шта је крпењача? Заокружи слово испред тачног одговора. 

                                               а) гумена лопта 

                                               б) лопта од крпе 

                                                в) фудбалска лопта 

 



   РАДОЗНАЛИ СУСЕД                           

                                           Писао неки човек писмо своме пријатељу. Поре њега је седео  
                                           други човек. Све време му је завиривао преко рамена. Читао је            
                                           шта овај пише. 
         То је досадило човеку. Он се досети, па написа и ово: 
         „Опрости, не могу ти више писати. Поред мене седи некакав простак. Он стално 
завирује у ово што ти пишем“. 
         Кад је то сусед прочитао, увредио се и љутито рекао: 
         „Ти си простак! Нико не гледа у то што пишеш“. 
                                                                                                                          Народна прича  
         Одговори кратко! 

         Коме је човек писао писмо? _____________________________________________ 

         Шта је приметио док је писао писмо? _____________________________________ 

         Чега се досетио? _______________________________________________________ 

         Заокружи слови испред тачног одговора. 

         Ко је простак у овом тексту? 

         а) човек који је писао писмо 

         б) сусед који је читао шта човек пише 

         в) писац 

          Подвуци две речи које показују какав је био човек који је читао шта други пише: 

                        глуп          преплашен        радознао       нервозан        простак 

          Ко је радознао? 

          а) онај који жели све да зна 

          б) онај који мисли да све зна 

          в) онај ко све зна и може                                   

          г) онај који ништа не зна 

 

         За кога кажемо да је простак? 

         а) онај који говори и ради а да не размисли 

         б) писац народних прича 

         в) онај који се лепо понаше 

          г) онај  која не уме лепо да се понаша  

 



          
ЛАВ И МИШ 

 
          
          Лав је био уморан. Он леже у хлад да се одмори и заспа. Пролазећи туда, миш 
претрчи преко лава. Међутим, лав се пробуди и шчепа миша. 
         Је ли, малени? Зар се ти, код толике ширине, усуђујеш преко мојих леђа правити 
пут? Шта ћемо сад, говори? – викну лав.  
         Моћни лаве – одговори миш умиљато. Јако сам погрешио, признајем. Молим те да 
ми опростиш. Никада више нећу то учинити, ово је први и последњи пут. Уосталом 
помисли: каква би то слава била за лава да убије миша? 
         Лав се насмеје и пусти миша. 
         После неколико дана, лав се несретно ухвати у јаку мрежу коју су поставили ловци. 
Није се могао извући, па је рикао од јада и срџбе. 
         То је чуо миш. Одмах је дотрчао.Када је угледао свог добротвора у мрежи, није 
губио време. Почео је гристи ужад и мало по мало начинио довољно велики отвор кроз 
који се лав извукао и тако избавио. 
         Какве се чудне ствари догађају на овом свету! – рече лав. Ко би икад помислио да 
миш може спасити лава.  
                                                                                                                                    Езоп 

 

1. Подвуци тачан одговор. 

   Овај текст је:     прича        басна       загонетка        бајка 

2. Како се зове ова басна? __________________________________________________ 

3. Заокружи слово испред тачног одговора. 

    Шта је басна? 

    а) прича о нестварним догађајима 
    б) мудра изрека 
    в) прича у којој животиње говоре и понашају се као људи 
    г) прича о животу деце 
 
4. Заокружи одговор. 
    Миш је почео гристи мрежу и направио је довољно велики отвор кроз који је лав могао 
да се извуче. 
     
    Шта закључујеш?  
    Да ли је миш поступио онако како је обећао?                ДА                      НЕ 
     
5. Подвуци две речи које показују какав је био лав из ове приче: 

               снажан        мали        уображен        лукав        плашљив        брз     


